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 02.11.17: הישיבה תאריך
 

  : איתי גיל, עמיעד לפידות,  אלחנן שורץ, יפעת לבקוביץ', גיא לביאחברי ועד נוכחים
 

  חסרים:חברי ועד 
 

 אבי שהרבני, עמית טירקמוזמנים: 
 

 אביגיל אודרברג )מנהלת הקהילה(בעלי תפקידים: 
 

 :על סדר היום
 

 מוזמן אבי שהרבני. –סקירת פעילות אולפן מוסיקה  .1

 מוזמן עמית טירק. –שעות פעילות מגרש כדורסל  .2

 מוזמן עמית טירק. –קיר בטון מגרש כדורסל  .3

 מצלמות נוספות במושב. .4

 ביישוב.שמירה  .5

 מפגשי רחובות. .6

 שילוט במושב. .7

 טיפול בפילרים קיימים. .8

 .4חתימת ועד מקומי על היתרי בניה וטופסי  .9

 פיתוח אזור בית הנוער. .10

 
 החלטות:

  
 .מוזמן אבי שהרבני –סקירת פעילות אולפן מוסיקה  .1

 .אבי רכז האולפן סקר על הפעילות שמתקיימת כיום בחדר המוסיקה 
  ומתמלאים.שיעורי הנגינה הולכים 

 צא בסיכום השבועי.תב הסבר לתושבים בנוגע לפעילות ימכ 
 .הועד מברך על פעילות אולפן המוסיקה 

 
 .מוזמן עמית טירק –שעות פעילות מגרש כדורסל  .2

 .נדחה לישיבה הבאה 
 

 .מוזמן עמית טירק –קיר בטון מגרש כדורסל  .3
 .נדחה לישיבה הבאה 

 
 .מצלמות נוספות במושב .4

  מקיפה לשנה הבאה.תוכן תכנית עבודה 
 .המערכת הקיימת תתוקן ותשופר 

 
 .שמירה ביישוב .5

  31.12.17ההסכם עם חברת השמירה הנוכחית עומד להסתיים ב. 
 ."החלטת הועד להמשיך שנה נוספת עם חברת "אמנור 



 

 

 
 
 
 

 .מפגשי רחובות .6
 .הועד לקראת סיום מפגשי רחובות 

 תושבים שלא השתתפו במפגשים ומיקום יפורסמו מפגש הרחובות הבא יתקיים ברחוב השמורה, מועד מדויק .
 הקודמים ומעוניינים להגיע למפגש זה, בבקשה לפנות במייל חוזר למזכירות.

 
 .שילוט במושב .7

 .ייבחן בשנת התקציב הבאה 
 

 .טיפול בפילרים קיימים .8
 פילרים, על לאור מצבם של חלק מהפילרים ברחבי המושב, הועד החליט לצאת בקריאה לתושבים לפעול לניקוי ה

 מנת שניתן יהיה לאחסן בהם את פחי האשפה הירוקים.

  באחריות כל תושב לנקות ולפנות את הפילר שלו מגרוטאות או ציוד, הגנן יעבור בתקופה הקרובה וינקה את
 הפילרים מעשבים כך שתתאפשר אחסנה נכונה של פחי האשפה.

 
 .4בניה וטופסי חתימת ועד מקומי על היתרי  .9

  בתור הגוף האמון על 4הועד דן בסמכות שניתנה לו מטעם המועצה להיות חלק משרשרת המאשרים לקראת טופס ,
 התשתיות במושב.

 
 פיתוח אזור בית הנוער .10

 
 .יש אישור עקרוני להתקדם עם פיתוח אזור בית הנוער 
 .יוכן אומדן תקציבי לישיבה הבאה 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 


